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บัทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ตวั บทภาพยนตร์นานาชาติทเี่ กีย่ วกับโรคระบาดจ�านวน7
เรือ่ ง ซีึง่ ถูกเผยแพร่ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2020 ได้แก่เรือ่ ง 28 Days Later (2002,England) Beat The Drum
(2003,South Africa) Painted Veil (2006,USA) Contagion (2011,USA) The Flu (2013,South Korea) I
Am A Hero (2016,Japan) Songbird(2020,USA) ส�าหรับแนวคิดทีใ่ ช้เป็นกรอบในการศึกษาประกอบด้วย 1)
แนวคิดเรือ่ งการเล่าเรือ่ ง 2) แนวคิดเรือ่ งความหมายแฝง และ 3) แนวคิดเรือ่ งระบาดวิทยา โดยวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั มีดงั นี้ 1) เพือ่ ศึกษาถึงลักษณะการเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์นานาชาติทเี่ กีย่ วกับโรคระบาด 2) เพือ่ ศึกษาถึงการ
สือ่ สารความหมายแฝงในภาพยนตร์นานาชาติทเี่ กีย่ วกับโรคระบาด ผลการวิจยั ซีึง่ น�าเสนอตามปัญหาน�าวิจยั มีดงั นี้
1.ภาพยนตร์นานาชาติทเี่ กีย่ วกับโรคระบาดมีการเล่าเรือ่ งลักษณะดังนี้ 1) ตัวละครหลักมีสามกลุม่ ได้แก่
1.1 ตัวเอก มักเป็นประชาชนทีป่ ระสบภัยโรคระบาด ตัวเอกมีลกั ษณะเป็นเหยือ่ ของโรค และเป็นเหยือ่ ของการ
จัดการที่ล้มเหลว 1.2 ผู้ร้าย คือเชื้อโรคระบาดหรือพาหะน�าโรค และผู้ร้ายที่เป็นมนุษย์ 1.3 ผู้ช่วย หรือตัว
ละครทีเ่ ป็นช่วยเหลือประชาชน คือแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ 2) ความขัดแย้ง
แบ่งได้สามกลุ่ม คือ 2.1 ความขัดแย้งระหว่างการควบคุมโรคกับประชาชน 2.2 ความขัดแย้งระหว่าง
เจ้าหน้าทีร่ ฐั กับประชาชน 2.3 ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กบั ประเพณีความเชือ่ 3) ฉาก แบ่งเป็นสองด้าน
คือ 3.1 ด้านพื้นที่ ได้แก่พื้นที่การระบาดของเชื้อโรค ซีึ่งระบาดไปได้ทุกพื้นที่ ทั้งเขตเมืองและชนบท 3.2
ด้านเวลา ได้แก่ยุคสมัยของการเกิดโรคระบาด มีทงั้ การระบาดในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 4) การจบเรื่อง
ภาพยนตร์มีการจบเรื่องสองแบบคือ 4.1 แบบคลี่คลาย ซีึ่งภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักจบเรื่องโดยให้สถานการ
ณ์คลีค่ ลายและตัวละครหลักพบความสุข 4.2 แบบคลุมเครือ คือการทีต่ วั ละครยังไม่พบภาวะสงบสุขทีย่ งั่ ยืน
*งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563
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2.ภาพยนตร์นานาชาติทเี่ กีย่ วกับโรคระบาดมีการสือ่ สารความหมายแฝงดังนี้ 1) ความหมายแฝงในมิตขิ องตัวละคร
แบ่งได้เป็นสามกลุ่มคือ 1.1 ตัวเอกคือประชาชนที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากโรคระบาดโดยต้องเน้นการ
พึง่ พาตนเองและการช่วยเหลือซีึง่ กันและกัน 1.2 ผูร้ า้ ยคือเชือ้ โรคระบาดทีเ่ คยมีอยูใ่ นสังคมหรืออาจเป็นเชือ้ โรคที่
มนุษย์ยงั ไม่รจู้ กั แต่อาจจะระบาดในอนาคตได้ โดยเชือ้ โรคจะมีความสามารถในการกลายพันธุไ์ ด้ ผูท้ สี่ ามารถ
เอาชนะเชือ้ โรคได้คอื บุคคลากรทางการแพทย์และการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่วนผูร้ า้ ยทีเ่ ป็นมนุษย์
ประชาชนทัว่ ไปจะสามารถเอาชนะได้ดว้ ยตนเอง 1.3 บุคคลทีจ่ ะเป็นผูช้ ว่ ยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากโรค
ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ ทีม่ คี วามรูใ้ น
การจัดการกับเชือ้ โรคได้อย่างมีระบบ 2) ความหมายแฝงในมิตขิ องความขัดแย้ง แบ่งเป็นสามกลุม่ ได้แก่ 2.1
ความขัดแย้งระหว่างการควบคุมโรคกับประชาชน ความขัดแย้งนีส้ ามารถคลีค่ ลายได้ดว้ ยการอาศัยความร่วม
มือจากประชาชน 2.2 ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั กับประชาชน ความขัดแย้งนีจ้ ะคลีค่ ลายได้ดว้ ยการที่
เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมนุษยธรรมและท�าหน้าทีอ่ ย่างเหมาะสม ไม่มองเห็นประชาชนเป็นภาระที่
ต้องก�าจัด 2.3 ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กบั ประเพณีความเชือ่ ความขัดแย้งข้อนีจ้ ะคลีค่ ลายได้ดว้ ย
การให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องแก่ประชาชน และต้องอาศัยเวลาและความเชือ่ ใจระหว่างกัน 3) ความหมายแฝงในมิตขิ องฉาก
ฉากในภาพยนตร์มีสองด้าน คือ 3.1 ด้านพื้นที่ ภาพยนตร์สื่อความหมายแฝงว่า เชื้อโรคสามารถระบาด
ไปได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเขตเมืองหรือชนบท แต่ในพืน้ ที่เมืองใหญ่จะมีการระบาดที่รุนแรงกว่า 3.2 ด้านเวลา
มีการสื่อความหมายแฝงว่า การระบาดของโรคมีมาแต่อดีต ปัจจุบัน และจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก ตาม
ประวัตศิ าสตร์มนุษย์ได้ตอ่ สูก้ บั โรคระบาดมาโดยตลอด แม้เผ่าพันธุม์ นุษย์จะเกิดการสูญเสียครัง้ ใหญ่แต่กส็ ามารถ
เอาตัวรอดได้ 4) ความหมายแฝงในมิตขิ องการจบเรือ่ ง ภาพยนตร์มกี ารจบเรือ่ งสองแบบคือ 4.1 จบแบบคลีค่ ลาย
โดยภาพยนตร์สว่ นใหญ่ทนี่ า� มาศึกษาจะจบเรือ่ งแบบนี้ โดยให้สถานการณ์คลีค่ ลายลงและประชาชนมีความ
สุข ซีึง่ สือ่ ความหมายแฝงว่า มนุษย์จะสามารถเอาตัวรอดจากโรคระบาดได้ในทีส่ ดุ 4.2 จบแบบคลุมเครือ ซีึง่
ภาพยนตร์ส่วนน้อยจะจบเรื่องลักษณะนี้ โดยสื่อความหมายแฝงว่า โรคระบาดไม่เคยหมดไปอย่างแท้จริง
มนุษย์จะเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายหรืออุปสรรคต่างๆไปได้เป็นช่วงๆ แต่ในอนาคตก็อาจจะเจอกับการระบาดของโรคอีก
คำาสำาคัญ : โรคระบาด ภาพยนตร์ การเล่าเรื่อง
Abstract
This research was a qualitative research study that encompassed textual analysis of 7 international films about the pandemic released during 2000-2020 which were 28 Days Later (2002,
England), Beat the Drum (2003, South Africa), Painted Veil (2006, USA), Contagion (2011,USA),
The Flu (2013,South Korea), I Am A Hero (2016,Japan), and Songbird(2020,USA). The concepts
which formed the research framework comprised 1) Concept of narration 2) Concept of subtext
and 3) Concept of pandemic. The research objectives were 1) To study the narration in the international films about the pandemic 2) To study the subtext conveyance in the international films
about the pandemic. The research results in accordance with the hypothesis were, as follows;
1. The narration in the international films about the pandemic were 1) The main characters could
be divided into 3 groups; 1.1 The main characters were oftentimes a group of people suffering
the pandemic. They were the victims of the pandemic or the failure of management system.
1.2 The villain was the microorganism, transmitter of the disease or human 1.3 The assistant or
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character which helped the people were physicians, nurses, medical personnel or scientists 2)
The conflicts of the story could be divided into 3 groups; 2.1 Conflict between the disease control
and the people 2.2 Conflict between the government officers and the people 2.3 Conflict between
science and belief or tradition 3) The setting could be divided into 2 dimensions; 3.1 Space, such
as the space where the pandemic spread which could be anywhere, either urban or rural areas.
3.2 Time, such as the era when the pandemic occurred which could be in the past, present or
future 4) The ending could be divided into 2 ways 4.1 Resolved ending. Most films end when the
situation was resolved and the main characters could find their happiness 4.2 Unresolved ending.
The main characters could not find their sustainable happiness.
2. The international films about the pandemic conveyed the subtext, as follows; 1) The subtexts
conveyed through the characters could be divided into 3 groups. 1.1 The main characters were
the people trying to survive the pandemic through self-reliance and mutual support. 1.2 The villain
was the pandemic existing in the society or any unknown microorganism which could spread in
the future. This microorganism could mutate. Oftentimes, the person who could overcome the
microorganism was the medical personnel or the efficient administration. If the villain was a human, the people would be able to overcome the villain by themselves. 1.3 The assistant efficiently
saving the people from the pandemic were the physician, nurse, medical personnel or scientist
knowledgeable in the systematic microorganism management. 2) The subtexts conveyed through
the conflict could be divided into 3 groups. 2.1 The conflict between the disease control and the
people. This could be resolved through the people’s cooperation. 2.2 The conflict between the
government officers and the people. This could be resolved through the humanitarian and proper
duty performance of the government officers. They should not regard the people as the burden
needed to be eliminated. 2.3 The conflict between science and belief or tradition. This could be
resolved through the proper education among the public which requires time and mutual trust. 3)
The subtext conveyed through the setting in the movie. The settings in the movie could be divided
into 2 groups. 3.1 Space. The movie conveyed the subtext that the microorganism could spread
anywhere either urban or rural areas. But the spread was more severe in the urban area. 3.2 Time.
The movie conveyed the subtext that the pandemic has long existed from the past to the present,
and would still exist in the future. Throughout history, humans fought with the pandemic. Although
the humanity experienced the great loss, it could still survive. 4) The subtext conveyed through the
ending of the movie: The ending could be divided into 2 ways. 4.1 Resolved ending. Most films
in this study ended this way. The resolved situation and happy people conveyed the subtext that
humans would eventually survive the pandemic. 4.2 Unresolved ending. The films barely ended
this way. The conveyed subtext was that the pandemic would never be totally defeated. Humans
only temporarily overcame the difficulties or obstacles, but would suffer another pandemic again
in the future.
Keywords : Pandemic, Films, Narration
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บัทนิำา
ปัจจุบนั สังคมโลกได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคหลายชนิด โดยเฉพาะจากเชือ้ โควิด-19
ที่ส่งผลให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากเดิม และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก
อย่างรวดเร็ว กระทั่งนานาชาติต้องหาทางยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอันตรายนี้
อย่างไรก็ตาม โรคระบาดร้ายแรงที่อุบัติในโลกมีอยูห่ ลายชนิด และมีการระบาดอยูห่ ลายครั้ง แต่ละครั้ง
ของโรคระบาดได้คร่าชีวติ มนุษย์ไปจ�านวนมาก การระบาดในอดีตอาจมีหลักฐานให้คนรุน่ หลังศึกษาไม่มาก
แต่กระนั้นชนรุ่นหลังก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้บางส่วน ซีึ่งข้อมูลเหล่านั้นก็สามารถช่วยให้คนยุคปัจจุบันมี
แนวทางไว้จดั การกับการระบาดของโรคใหม่ๆได้ สุเจน กรรพฤทธิ์ (2563:73) ได้กล่าวถึงประวัตศิ าสตร์โลกที่
ต้องเผชิญกับโรคระบาดไว้ดังนี้ “โรคระบาดไม่ใช่เรือ่ งใหม่ในประวัติศาสตร์ ยุคก่อก�าเนิดรัฐชาติ ทั่วโลกมี
โรคไม่กชี่ นิดทีร่ ะบาดใหญ่(Pandemic) จนได้รบั การบันทึกเอาไว้ โรคหลักคือกาฬโรค ไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค
และไข้หวัด ที่เราอาจเรียกมันว่า จตุภาคีแห่งความตาย” นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิ้นส์ นามว่า
แกรม มูนีย์ (อ้างใน National Geographic, 2563:53) ได้กล่าวถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นรุนแรงในหลาย
ประเทศ ในรอบ 200 ปีที่ผ่านมาว่า ได้แก่โรคดังต่อไปนี้ ไข้หวัดใหญ่รัสเซีีย (1889-1890) ระบาดในยุโรป
มีผู้เสียชีวิต กว่า หนึ่งล้านคน กาฬโรค (1899-1922) ระบาดจากจีน แพร่ไปอินเดีย และอินโดนิเซีีย
มีผู้เสียชีวิตราวสิบล้านคน โรคเอดส์ (1981-ปัจจุบัน) มีการระบาดทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว
สามสิบสองล้านคน และไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง ที่ระบาดไปไกลถึงสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตราว หนึ่งล้านคน
ส�าหรับโลกยุคปัจจุบัน มนุษย์โลกก�าลังเผชิญกับภัยอันร้ายแรงของโรคระบาดชนิดที่เรียกย่อๆ
ว่าโควิด-19 อันหมายถึงโรคระบาดจากไวรัสสายพันธุโ์ คโรน่าทีแ่ พร่กระจายในปลายปี ค.ศ.2019 ซีึง่ ส่งผลให้
ประชาชนแทบทัง้ โลกต้องปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ไปจากอดีตอย่างมากมาย อีกทัง้ ยังสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ทั่วโลกให้ตกต�่าอย่างรวดเร็ว กระทั่งนานาประเทศต้องขวนขวายหาแนวทางรักษา ยับยั้งและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคอันตรายนีอ้ ย่างเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากมันได้คร่าชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปแล้วจ�านวน
มาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2564) รายงานเมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ระบุว่า มีประชาชน
ทัว่ โลกเสียชีวิตแล้วกว่า 4,234,090คน และมีผู้ติดเชือ้ จากทั่วโลก 198,579,091 คน
ผลกระทบอันใหญ่หลวงจากการระบาดของโรคโควิด-19 บ่งชี้ให้เห็นว่านานาชาติยังขาดความพร้อม
ในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างฉับพลัน แม้บางประเทศจะรับมือได้ดี แต่ในภาพรวมพบว่า ปัญหา
โรคระบาดคืออันตรายที่ร้ายแรง มนุษย์จ�าเป็นต้องเรียนรู้จากอดีตให้มาก มนุษย์จ�าต้องศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลนานาชนิดเพื่อค้นหาแนวทางอันเหมาะสมส�าหรับการรับมือกับโรคระบาดทั้งหลายที่ไม่อาจ
คาดเดาได้ว่าจะจู่โจมเราเมื่อใด
ภาพยนตร์ถูกจัดเป็นแหล่งข้อมูลชนิดหนึ่งที่สามารถบอกเล่าแนวคิดหรือแนวทางในการเผชิญ
โรคระบาดให้แก่ประชาชนได้ แม้ภาพยนตร์ทงั้ หลายจะเน้นให้ความบันเทิงเป็นหลัก แต่เราไม่อาจปฏิเสธได้วา่
ภาพยนตร์บางเรือ่ งสามารถให้ข้อคิดดีๆแก่ผู้ชมได้ ภาพยนตร์บางเรือ่ งสามารถสะท้อนภาพสังคมในบางยุค
สมัยได้ดี ดังนั้นการศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์บางเรื่องอาจได้รับข้อมูลที่เกิดประโยชน์ก็เป็นไปได้
หากมองย้อนกลับไปส�ารวจประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ของโลก จะพบว่ามีผู้ผลิตหลายรายที่ได้
สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับโรคระบาดขึ้นมาเป็นระยะๆ ซีึ่งบางเรื่องได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
ขณะที่มีบางเรื่องเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมาก โดยเฉพาะในด้านการกระตุ้น
เตือนให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันพิษภัยของโรคระบาด ส�าหรับภาพยนตร์
ในอดีตที่มีการน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคระบาดได้อย่างโดดเด่น มีอาทิเรื่อง 12 Monkeys(1995)
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ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดจากเชื้อไวรัสที่ท�าให้มนุษย์ต้องล้มตายและต้องหลบซี่อนตัวอยู่ใต้
ดิน อีกเรื่องคือ Outbreak (1995) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคระบาดที่แพร่กระจายในสหรัฐอเมริกา โดย
ภาพยนตร์สอื่ ความหมายแฝงถึงเชือ้ ไวรัสอีโบลาทีแ่ พร่ระบาดในยุคทีภ่ าพยนตร์กา� ลังออกฉาย แม้ภาพยนตร์ทงั้ สอง
เรือ่ งจะเป็นเรือ่ งจากจินตนาการ แต่มนั ได้ชว่ ยกระตุน้ เตือนให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากโรคระบาดพอควร
ส�าหรับวงการภาพยนตร์ในปัจจุบัน ได้มีการตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆมาเป็นระยะๆ
โดยมีภาพยนตร์หลายเรื่องได้หยิบยกประเด็นน่ากลัวเหล่านี้มาพูดถึงอย่างน่าสนใจ ซีึ่งการเล่าเรื่องใน
ภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งจะมีการน�าเสนอ สาเหตุการเกิดโรคระบาด การยับยัง้ การแพร่เชือ้ อุปสรรคในการหยุดเชือ้ โรค
รวมถึงแนวทางในการรักษาและบรรเทาการแพร่ระบาดด้วย ฉะนั้นแม้การเล่าเรื่องในภาพยนตร์จะมุ่ง
ตอบสนองความบันเทิงเป็นส�าคัญ แต่ในอีกด้านหนึ่งการเล่าเรื่องในภาพยนตร์สามารถสร้าง
ความตระหนักรู้และเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมได้เช่นกัน จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น
จึงน�าไปสู่การวิจัยเรื่อง ศึกษาการเล่าเรื่องในภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกับโรคระบาด ส�าหรับ
ภาพยนตร์ที่น�ามาศึกษานั้นประกอบด้วยภาพยนตร์นานาชาติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระบาดของโรค
ต่างๆ ที่ถูกผลิตและเผยแพร่ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2020 จ�านวน 7 เรื่อง ได้แก่เรื่อง 28 Days Later
(2002,England) Beat The Drum (2003,South Africa) Painted Veil (2006,USA) Contagion
(2011,USA) The Flu (2013,South Korea) I Am A Hero (2016,Japan) และ Songbird (2020,USA)
ทางด้านประโยชน์ของการวิจยั ในครัง้ นีค้ าดว่าจะช่วยสร้างองค์ความรูท้ มี่ ปี ระโยชน์ตอ่ การศึกษาการเล่าเรือ่ ง
และต่อการศึกษาการสื่อสารความหมายแฝงต่างๆของสื่อภาพยนตร์ นอกจากนี้ผลการศึกษายังอาจช่วย
ให้เราทราบถึงแนวทางอันเป็นประโยชน์ตอ่ การรับมือกับโรคระบาดทีก่ า� ลังเกิดขึน้ ในปัจจุบนั และอนาคตด้วย
ปัญหานิำาวิจััย
1 ภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกับโรคระบาดมีการเล่าเรื่องอย่างไร
2 ภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกับโรคระบาดมีการสือ่ ความหมายแฝงอย่างไร
แนิวคิดและทฤษฎี่ท่�เกั่�ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น�ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย ทั้งในการน�าเข้าสู่ปัญหาน�าวิจัย
และการวิเคราะห์ตีความข้อมูล มี 3 แนวคิด ดังต่อไปนี้
1 แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง (Narration) เป็นแนวคิดว่าด้วยการวิเคราะห์การเล่าเรื่องผ่านองค์
ประกอบหลักของเรื่องเล่าต่างๆ Giannetti (1996:320) อธิบายว่า “คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว การ
ท�าความเข้าใจองค์ประกอบของเรือ่ งเล่า และการปะติดปะต่อองค์ประกอบต่างๆในภาพรวม” โดยการเล่าเรือ่ งใน
ภาพยนตร์จะมีองค์ประกอบส�าคัญ อาทิ ตัวละคร ความขัดแย้ง ฉาก และการจบเรือ่ งหรือการคลีค่ ลายเรือ่ ง เป็นต้น
2 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายแฝง (Subtext) เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ภาย
ในเรื่องเล่า ซีึ่งโดยทั่วไปเรื่องเล่าจะมีการสื่อความหมายอยู่สองระดับคือ ระดับพื้นผิว และระดับลึก
ระดับพื้นผิวคือความหมายที่ปรากฏตามท้องเรื่อง ส่วนระดับลึกนั้นเป็นความหมายที่ต้องอาศัย
การตีความ Dick (2005:187) เรียกความหมายระดับพื้นผิวว่า สิ่งที่อยู่บนจอ (the film projected on
the screen) และเรียกความหมายระดับลึกว่าสิ่งที่อยูภ่ ายในจอ (the film projected from the screen)
3 แนวคิดระบาดวิทยา (Pandemic/Epidemiology) เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงวิธีการยับยั้งและก�าจัด
โรคระบาดต่างๆ วีรพจน์ อินทรพันธ์ (2564:2) ระบุวา่ “สิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ในการควบคุมโรคระบาดคือต้องพยายามทุก
วิถที างเพือ่ ตัดห่วงโซี่การระบาดให้ได้” ซีึง่ แนวคิดระบาดวิทยา ช่วยท�าให้ทราบถึงธรรมชาติของโรคต่างๆ (natural
history of diseases) ปัจจัยทีท่ า� ให้เกิดโรคต่างๆ (determinants) และ การกระจายของโรคต่างๆ (distribution)
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วิธั่วิทยากัารวิจััย
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการวิเคราะห์ตัวบท
(textual analysis) ภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกับโรคระบาด จ�านวน 7 เรื่อง ที่เผยแพร่ระหว่างปี ค.ศ.
2000-2020 ได้แก่เรื่อง 28 Days Later (2002) Beat The Drum (2003) Painted Veil (2006)
Contagion (2011) The Flu (2013) I Am A Hero (2016) Songbird (2020) โดยมีแหล่งข้อมูล
สนับสนุนการศึกษาเป็นต�าราวิชาการ งานวิจัย และหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโรคระบาด
และภาพยนตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้การแสวงหาค�าตอบด้วยวิธีแบบอุปนัย โดยอาศัยแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการศึกษา ส�าหรับการน�าเสนอผลการวิจัยใช้การพรรณนาวิเคราะห์
สรุปผลกัารวิจััย
1.ภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกับโรคระบาดมีการเล่าเรื่องดังนี้
1.) ตัวละคร สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยดังต่อไปนี้
1.1 ตัวเอก ตัวละครตัวเอกในภาพยนตร์ ชาวไทยนิยมเรียกว่าพระเอกหรือนางเอก หมายถึงผูม้ บี ทบาทน�าในเรือ่ ง
ในภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วกับโรคระบาดส่วนใหญ่มตี วั เอกเป็นประชาชนธรรมดาทีพ่ ยายามเอาตัวรอดจากโรคระบาด
ดังปรากฏในเรื่อง 28 Days Later ตัวเอกเป็นผูป้ ว่ ยทีฟื้่ น้� จากไข้ เรื่อง Beat The Drum ตัวเอกเป็นเด็กก�าพร้า
เรื่อง The Flu ตัวเอกเป็นนักดับเพลิง เรือ่ ง I Am A Hero ตัวเอกเป็นชายที่ล้มเหลวในชีวิต เรื่อง Songbird
ตัวเอกเป็นคนส่งของ
1.2 ผู้ร้าย ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโรคระบาดมีผู้ร้ายที่เด่นชัดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.2.1
ผู้ร้ายที่เป็นเชื้อโรคระบาด ซีึ่งมีสองกลุ่มย่อยได้แก่ ก. เชื้อโรคระบาดที่ท�าให้มนุษย์ป่วยไข้ หรือเสียชีวิต
ดังปรากฏในเรื่อง Beat The Drum, Painted Veil, Contagion, The Flu และ Songbird ข. เชื้อโรคระบาดที่
ท�าให้ผรู้ บั เชือ้ มีอาการอาการคุม้ คลัง่ ดุรา้ ย มีลกั ษณะเป็นซีอมบี้ (Zombie) ควบคุมตนเองไม่ได้ ไล่ทา� ร้ายผูอ้ นื่
ซีึ่งอยู่ในเรื่อง 28 Days Later และ I Am A Hero 1.2.2 ผู้ร้ายที่เป็นมนุษย์ ผู้ร้ายกลุ่มนี้จะปรากฏตัวอยูใ่ น
ภาพยนตร์สามลักษณะคือ ก.นักฉวยโอกาส ดังปรากฏในเรื่อง Contagion เรื่อง The Flu และเรือ่ ง I Am
A Hero ข.นักการเมือง ผู้ร้ายที่เป็นนักการเมืองปรากฏในเรื่อง The Flu ค.เจ้าหน้าที่รัฐ คือตัวละครที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังปรากฏในเรื่อง 28 Days Later และเรื่อง Songbird
1.3 ผู้ช่วยเหลือ คือตัวละครที่มีบทบาทคอยช่วยเหลือตัวเอกหรือคอยช่วยเหลือคนอื่นๆ ที่พบมากได้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ นักสืบสวนโรค ดังปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง
Painted Veil, Contagion, The Flu และ I Am A Hero รองลงมาได้แก่ บุคลากรในองค์กรศาสนาหรือองค์
กรการกุศล เช่น บาทหลวง แม่ชีและนักสังคมสงเคราะห์ดังปรากฎในเรื่อง Beat The Drumและ Painted
Veil
2.) ความขัดแย้ง จากการศึกษาภาพยนตร์ทั้งหมดปรากฏความขัดแย้งที่ชัดเจนสามลักษณะดังนี้
2.1 ความขัดแย้งระหว่างการควบคุมโรคกับประชาชน พบชัดเจนในภาพยนตร์ 2 เรือ่ ง คือเรือ่ ง Contagion
และ Painted Veil 2.2 ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ปรากฏชัดเจนในภาพยนตร์ 3 เรื่อง
คือเรื่อง 28 Days Later, The Flu และ Songbird 2.3 ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับประเพณีหรือค
วามเชื่อดั้งเดิม ความขัดแย้งนี้พบในภาพยนตร์ 2 เรือ่ งคือ Beat the Drum และ Painted Veil
3.) ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์สามารถพิจารณาได้เป็น 2 ด้าน คือด้านพืน้ ทีแ่ ละด้านเวลา3.1. ด้านพืน้ ที่
ภาพยนตร์ทนี่ า� มาศึกษาส่วนใหญ่ มีการน�าเสนอพืน้ ทีเ่ ป็น 2 ลักษณะ คือพืน้ ทีใ่ นเมือง กับพืน้ ทีน่ อกเมืองหรือชนบท
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โดยภาพยนตร์ส่วนมากมักน�าเสนอพื้นที่ทั้งสองแบบในเรื่องเดียวกัน แต่มีการน�าเสนอว่า พื้นที่เขตเมือง
มักมีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง เช่นเรื่อง 28 Days Later, Beat The Drum, The Flu, Contagion,
I Am A Hero และ Songbird 3.2 ด้านเวลา ภาพยนตร์ที่น�ามาศึกษามีการน�าเสนอมิติด้านเวลาเป็น
สามลักษณะคือ ปัจจุบัน อดีต และอนาคต โดยภาพยนตร์ส่วนใหญ่เน้นการเล่าเรือ่ งในช่วงเวลายุคปัจจุบัน
มากทีส่ ดุ ยกเว้นเรือ่ ง Painted Veil ทีเ่ ล่าเรือ่ งช่วงเวลาในอดีต และเรือ่ ง Songbird ทีเ่ ล่าเรือ่ งช่วงเวลาในอนาคต
4.) ตอนจบ การจบเรือ่ ง คือการยุติปัญหาที่ตัวละครเผชิญ หรือเป็นการคลี่คลายความขัดแย้งของเรือ่ ง
ราว ภาพยนตร์โดยทัว่ ไปสามารถมีการจบเรื่องได้หลากหลายรูปแบบแต่ภาพยนตร์ที่น�ามาศึกษาในงานวิจั
ยนี้มีการจบเรื่องสองรูปแบบคือ 4.1 จบแบบคลี่คลายมีความสุข (Happy Ending) ได้แก่เรื่อง Beat The
Drum, Painted Veil, Contagion, The Flu และ Songbird 4.2 จบแบบคลุมเครือ ได้แก่เรื่อง 28 Days
Late และ I Am A Hero
2.ภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกับโรคระบาดมีการสือ่ สารความหมายแฝงดังนี้
1.) ความหมายแฝงในมิติของตัวละคร พบว่า ตัวละครหลักในภาพยนตร์มักเป็นประชาชนธรรมดาที่
ดิ้นรนต่อสู้กับโรคระบาด ระหว่างการดิ้นรนก็จะพบอุปสรรคต่างๆที่ท�าให้เสี่ยงอันตรายจากเชื้อโรคมาก
ขึ้น แต่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับเชื้อโรคระบาด ประชาชนจะได้พบตัวละครผู้ช่วยเหลือ (Helper)
ซีึ่งมักเป็นแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ในการต่อกรกับเชื้อโรค ส่วนผู้ร้ายของเรื่องคือเชื้อโรคร้าย และมนุษย์ด้วยกันเองที่มี
พฤติกรรมคดโกงหรือใช้อ�านาจหน้าที่ไม่เหมาะสม ซีึ่งบรรดาตัวละครเหล่านี้ถูกแฝงความหมายว่าคือ
ตัวแทนของคนต่างๆทีจ่ ะเจอในสถานการณ์โรคระบาดจริงๆ ดังนัน้ เมือ่ ใดก็ตามทีม่ นุษย์ตอ้ งตกอยูใ่ นสถานการณ์
โรคระบาดก็ควรหาทางหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตัวจากบุคคลอันตราย แต่หากต้องการความปลอดภัยจะต้อง
ไปขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ซีงึ่ เป็นคนทีไ่ ด้รบั เชือ่ ถือมากทีส่ ดุ ทัง้ ในภาพยนตร์และในชีวติ จริง
ส่วนตัวละครส�าคัญอีกกลุ่มหนึ่งในภาพยนตร์ คือผู้ร้ายที่เป็นเชื้อโรคระบาด ซีึ่งมีทั้งเชื้อโรคที่มีอยู่จริง
สามารถระบุชนิดได้ชดั เจน เช่น เชือ้ อหิวาตกโรค ในเรือ่ ง Painted Veil และ เชือ้ HIV ในเรือ่ ง Beat The Drum
ขณะทีภ่ าพยนตร์สว่ นใหญ่นา� เสนอเชือ้ โรคในจินตนาการ ทีบ่ างเชือ้ โรคอาจท�าให้ผตู้ ดิ เชือ้ เกิดอาการคุม้ คลัง่
กลายเป็นซีอมบี้ ซีึ่งตัวละครเชื้อโรคนี้สื่อความหมายแฝงว่าโรคระบาดอาจเกิดจากเชื้อโรคที่มนุษย์รู้จักดี
โดยเชือ้ โรคชนิดนีห้ ากมีการแพร่เชือ้ ไม่ชา้ มนุษย์จะหาทางสกัดกัน้ ได้สา� เร็จเพราะมนุษย์มอี งค์ความรูเ้ ป็นทุนเดิม
แต่ส�าหรับเชื้อโรคบางชนิด มนุษย์อาจจะยังไม่รู้จักดี ซีึง่ หากเกิดการระบาดขึ้นแล้ว มนุษย์จะต้องเผชิญหน้า
กับปัญหาใหญ่คล้ายๆกับในภาพยนตร์ รวมถึงอาจต้องพบกับตัวละครประเภทต่างๆอย่างทีป่ รากฏในภาพยนตร์กเ็ ป็นไปได้
2.) ความหมายแฝงในมิตขิ องความขัดแย้ง จากการศึกษาภาพยนตร์ทงั้ 7 เรือ่ ง พบความขัดแย้งทีช่ ดั เจน
3 ลักษณะ คือ ความขัดแย้งระหว่างการควบคุมโรคกับประชาชน ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กบั ประเพณี
หรือความเชือ่ ดัง้ เดิม และความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั กับประชาชน โดยความขัดแย้งทัง้ สามนีแ้ ฝงความหมายที่
ว่า เมือ่ เกิดปัญหาการระบาดของโรคร้ายแรง จะเกิดผลกระทบทางสังคม ซีึง่ ความขัดแย้งเหล่านีจ้ ะท�าให้เกิดอุปสรรค
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ในการระงับโรคหรือควบคุมป้องกันโรค เพราะประชาชนมักจะต่อต้านการควบคุมและเรียกร้องอิสรภาพในการมีความ
เชือ่ หรือศรัทธาในประเพณีดงั้ เดิม ซีึง่ ปัญหาเหล่านีอ้ าจบานปลายกลายเป็นปัญหาระหว่างรัฐกับประชาชนทีย่ ากจะแก้ไข
ส�าหรับความขัดแย้งทั้งสามด้านดังกล่าว ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินคาดการณ์ แต่ความยากอยู่ที่การจะหาวิธีลด
ความขัดแย้งหรือป้องกันความขัดแย้ง เพราะเป็นสิ่งละเอียดอ่อน ซีึ่งหากรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ
ป้องกันหรือลดความขัดแย้งเหล่านีไ้ ด้ ปัญหาก็จะลุกลามบานปลายสร้างผลกระทบมากกว่าทีค่ ดิ ปัญหาโรคระบาดอาจ
จะกลายเป็นเพียงต้นตอของวิกฤติของความขัดแย้งทีใ่ หญ่กว่า ซีึง่ จะลุกลามจนกระทบต่อเสถียรภาพของสังคมโดยรวม
3.) ความหมายแฝงในมิตขิ องฉาก จากการศึกษาภาพยนตร์นานาชาติทงั้ 7 เรือ่ งพบว่าภาพยนตร์สว่ นใหญ่
มักน�าเสนอฉากในเมืองขนาดใหญ่ เช่น ลอนดอน (28 Days Later) ลอสแองเจลิส (Songbird) โจฮันเนสเบิร์ก (Beat The Drum) และโซีล (The Flu) โดยภาพยนตร์อาจมีการน�าเสนอพื้นที่
นอกเขตเมืองหรือในชนบทด้วย การที่ภาพยนตร์น�าเสนอทั้งฉากในเมืองใหญ่ และฉากนอกเขตเมือง
ก็เพื่อสื่อสารให้เห็นว่าโรคระบาดสามารถแพร่กระจายไปได้ทุกที่ แต่ในพื้นที่มีประชากรหนาแน่นจะมี
ผูต้ ดิ เชือ้ จ�านวนมากกว่า ดังนัน้ การรับมือหรือป้องกันโรคระบาดในเขตเมืองจึงยุง่ ยากซีับซี้อนกว่าพืน้ ทีน่ อกเมือง
ส่วนการน�าเสนอช่วงเวลาในภาพยนตร์ มักเน้นช่วงเวลาในยุคร่วมสมัยมากกว่าช่วงเวลาอืน่ ๆ โดยมีเพียงเรือ่ ง
Painted Veil เรื่องเดียวที่น�าเสนอเกี่ยวกับโรคระบาดในอดีต ภาพยนตร์เรือ่ งนี้สอื่ ความหมายแฝงว่าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์คอื สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้มนุษย์ยคุ อดีตสามารถผ่านพ้นโรคระบาดมาได้ ส่วนเรือ่ ง Songbird มีการ
น�าเสนอการระบาดของโรคในช่วงเวลาแห่งอนาคต แต่กเ็ ป็นช่วงเวลาทีไ่ ม่หา่ งจากปัจจุบนั มากนัก โดยภาพยนตร์
สือ่ ความหมายแฝงว่าเชือ้ โรคไวรัสโคโรนาจะมีการกลายพันธุจ์ ากสายพันธุท์ รี่ ะบาดในปี ค.ศ.2020 และมนุษย์จะ
ต้องต่อสูก้ บั การระบาดไปอีกหลายปี โดยในอนาคต สังคมมมนุษย์จะพึง่ พาเทคโนโลยีมากขึน้ เพือ่ รับมือกับโรคระบาดต่างๆ
4.) ความหมายแฝงในมิตขิ องตอนจบภาพยนตร์นานาชาติทนี่ า� มาศึกษา แม้ตวั ละครหลักจะมีการเผชิญ
หน้ากับโรคระบาดทีแ่ ตกต่างกัน แต่สงิ่ ทีม่ คี ล้ายกันคือการจบเรือ่ ง โดยภาพยนตร์สว่ นใหญ่มกั จะจบเรือ่ งโดยให้
มนุษย์หรือตัวละครเอกมีความหวังว่าจะเอาตัวรอดจากปัญหาทีเ่ ผชิญอยูไ่ ด้ ซีึง่ จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ทงั้ 7 เรือ่ ง
พบว่ามีสองเรือ่ งทีน่ า� เสนอตอนจบด้วยให้ตวั เอกรอดพ้นจากโรคระบาดได้ชวั่ คราว ได้แก่เรือ่ ง 28 Days Later และ
I Am A Hero ส่วนภาพยนตร์เรือ่ งอืน่ ๆต่างล้วนน�าเสนอตอนจบด้วยการค้นพบยา วัคซีีน หรือหนทางป้องกันโรคได้
เช่นเรือ่ ง Beat The Drum ทีเ่ ล่าเรือ่ งถึงหนทางช่วยคลีค่ ลายสถานการณ์โรคเอดส์ในเมืองหลวงของแอฟื้ริกาใต้
เรื่อง The Flu ที่ตอบจบของเรื่องมีการค้นพบว่า ภูมิต้านทานโรคจากประชาชนบางคนสามารถน�าไปพัฒนา
เป็นวัคซีีนหรือเวชภัณฑ์ทจี่ ะต่อสูก้ บั โรคระบาดได้ เรือ่ ง Painted Veil จบเรือ่ งโดยให้นายแพทย์สามารถป้องกัน
และลดการระบาดของโรคในชุมชนได้ เรื่อง Contagion จบเรื่องโดยแสดงให้เห็นถึงการค้นพบวัคซีีน
ส�าหรับป้องกันโรคระบาดได้สา� เร็จ ส่วนเรือ่ ง Songbird มีตอนจบทีแ่ สดงให้เห็นว่า มีบางเมืองทีร่ อดพ้นจากภัย
โรคระบาดเพราะมีการบริหารจัดการทีด่ ใี นการรับมือกับโรคระบาด ท�าให้เมืองแห่งนัน้ เป็นเสมือนทางรอดของ
มวลมนุษยชาติ หากวิเคราะห์การจบเรือ่ งของภาพยนตร์สว่ นใหญ่ทมี่ กี ารเสนอภาพว่ามีการค้นพบตัวยา วัคซีีน หรือ
แนวทางควบคุมโรคในท้ายทีส่ ดุ แท้จริงคือการสือ่ สารความหมายแฝงทีม่ งุ่ สะท้อนให้เห็นว่า เมือ่ มนุษย์พบวิกฤติห
รือประสบภัยโรคระบาดแล้ว มนุษย์จะสามารถแก้ปญ
ั หาได้สา� เร็จ เพราะมนุษย์มสี ติปญ
ั ญาและความสามารถที่
จะต่อสูก้ บั วิกฤติตา่ งๆได้ เพียงแต่การแก้ไขและต่อสูก้ บั โรคระบาดนัน้ อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวยา พัฒนาวัคซีีน
หรือปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซีึง่ ทัง้ หมดนีก้ จ็ ะไม่จะเกินศักยภาพของมนุษย์ทจี่ ะเอา
ชนะอุปสรรคต่างๆได้ ผูช้ มจึงควรมีความหวังและเชือ่ มัน่ ในความสามารถของมนุษย์ทจี่ ะผ่านพ้นโรคระบาดไปได้
อภิปรายผล
1.) ภาพยนตร์นานาชาติทเี่ กี่ยวกับโรคระบาดมีการเล่าเรื่องในลักษณะที่สอดคล้องกันหลายด้าน โดย
เฉพาะองค์ประกอบหลักสี่ด้านจะมีลักษณะร่วมกันชัดเจน กล่าวคือ ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะมีตัวละครเอก
เป็นเหยื่อของโรคระบาด ส่วนใหญ่คือประชาชนธรรมดา มีตัวละครผู้ช่วยคอยแก้ปัญหาโรคระบาด ซีึง่ ส่วน
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มากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนผู้ร้ายของภาพยนตร์มักเป็นมิจฉาชีพที่ฉกฉวยเอา
สถานการณ์โรคระบาดมาหาผลประโยชน์ใส่ตน โดยมีเชื้อโรคเป็นผู้ร้ายส�าคัญที่ท�าให้ผู้ติดเชื้อเจ็บป่วย
เสียชีวิต หรือคุ้มคลั่ง ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะเล่าถึงความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับแนวทางการควบคุม
โรค ความขัดแย้งระหว่างรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน รวมถึงความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับ
ความเชื่อและประเพณีต่างๆ ส่วนฉากในภาพยนตร์มักจะเล่าให้เห็นสถานการณ์วิกฤติในพื้นที่เขตเมืองที่
รุนแรงกว่าพื้นที่นอกเมือง ส่วนช่วงเวลาในการด�าเนินเรื่อง ภาพยนตร์มักเน้นเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันเพื่อ
ให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกับสถานการณ์ในเรื่อง แต่มีภาพยนตร์ส่วนน้อยที่เล่าเรื่องโรคระบาดในอดีตและ
ในอนาคต ขณะที่ตอนจบของภาพยนตร์ส่วนใหญ่เน้นการจบเรื่องโดยให้ตัวละครสามารถผ่านพ้นปัญหา
ไปได้และพบความสุขในตอนท้ายเรือ่ ง ขณะทีบ่ างเรือ่ งจบแบบคลุมเครือ แต่กท็ งิ้ ท้ายให้ตวั ละครพอมีความหวังอยูบ่ า้ ง
การที่บรรดาองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์ที่น�ามาศึกษามีลักษณะที่สอดคล้องร่วมกันนั้นสามารถ
อภิปรายได้ว่าเกิดจากปัจจัยเชิงเทคนิคในการเล่าเรื่องของสื่อภาพยนตร์ ที่ต้องใช้กลวิธีการเล่าเรื่องให้
ภาพยนตร์น่าติดตามโดยอิงกับขนบภาพยนตร์เล่าเรื่อง (narrative film) ที่ผู้ชมคุ้นเคยเป็นหลัก แม้
ภาพยนตร์จะพยายามถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงด้านการระบาดของโรค โดยมีตัวเชือ้ โรคที่แตกต่างกันพอ
ควร แต่สา� หรับองค์ประกอบหลักอืน่ ๆในการเล่าเรือ่ งกลับไม่ได้แปลกใหม่ การด�าเนินเรือ่ งก็สามารถคาดเดา
ได้ไม่ยาก จึงท�าให้ภาพยนตร์ทงั้ หมดมีลกั ษณะเป็นไปตามสูตรส�าเร็จ (formula) สอดคล้องกับที่ Berger (1995:18)
ระบุไว้วา่ “สูตรส�าเร็จจะสัมพันธ์กบั ขนบทีพ่ บบ่อยๆ เช่น สถานที่ เวลา ลักษณะตัวละคร พระเอก ผูร้ า้ ย เป็นต้น”
อย่างไรก็ดี ภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกับโรคระบาดที่น�ามาศึกษาในครั้งนี้ ถือว่ามีส่วนที่
แตกต่างกันอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะด้านความสมจริงและการเร้าอารมณ์ โดยหากจ�าแนกชนิดของ
เรื่องเล่าแบ่งตามประเภทภาพยนตร์ หรือที่เรียกกันว่า Genre จะพบว่าสามารถแบ่งภาพยนตร์ได้
เป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือภาพยนตร์ชีวิต (Drama) กลุ่มนี้เน้นความสมจริงมาก ทว่าการเล่าเรื่องไม่เน้น
ความระทึกใจ ได้แก่เรื่อง Beat The Drum และ Painted Veil ส่วนกลุ่มที่สองคือสยองขวัญ (Horror)
กลุม่ นี้มีความสมจริงน้อยที่สุดแต่เน้นจินตนาการและความตืน่ เต้น ได้แก่เรือ่ ง 28 Days Later และ I Am
A Hero ขณะที่กลุ่มที่สามคือแนวระทึกใจ (Thriller) กลุ่มนี้มีความสมจริง และมีการเล่าเรื่องที่เน้นความ
ระทึกใจเป็นส�าคัญ ได้แก่เรื่อง Contagion, The Flu และ Songbird ซีึ่งความหลากหลายของประเภท
ภาพยนตร์นี้สามารถอภิปรายได้ว่าปัญหาโรคระบาดเป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นไม่ว่าภาพยนตร์
ประเภทใดก็สามารถเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับโรคระบาดได้ เพราะสารัตถะแท้จริงของภาพยนตร์ทกุ เรือ่ งคือการสร้าง
การรับรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยของโรคระบาดแก่ผชู้ มควบคูค่ วามบันเทิง โดยความหมายอันลึกซีึง้ ของภาพยนตร์ถกู
แฝงไว้ในองค์ประกอบต่างๆของเรือ่ งเล่าทีร่ อคอยให้มกี ารวิเคราะห์ตคี วามกันอีกชัน้ หนึง่ สอดคล้องกับที่ Belton
(2005:410) กล่าวไว้วา่ “สิง่ ทีผ่ ชู้ มควรท�าอย่างยิง่ ก็คอื ต้องรูว้ า่ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์กา� ลังท�าอะไร และท�าไปท�าไม”
2.) ภาพยนตร์นานาชาติทเี่ กี่ยวกับโรคระบาดสื่อความหมายแฝงทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อผูช้ มและสังคมดังนี้
2.1 ตัวละครในภาพยนตร์สื่อความหมายแฝงถึงลักษณะของผู้คนในสังคมยุคโรคระบาด ภาพยนตร์
ที่น�ามาศึกษาส่วนมากสื่อสารให้เห็นว่า ตัวละครในภาพยนตร์นั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่จะพบเจอ
ได้จริงในสถานการณ์โรคระบาด และเมื่อพิจารณาว่าภาพยนตร์สามารถเป็นเครื่องมือสร้างความ
ตระหนักรูแ้ ก่ประชาชนได้ สิง่ ทีภ่ าพยนตร์อยากบอกให้ผชู้ มตระหนักถึงก็คอื บุคลากรทางการแพทย์คอื ทีพ่ งึ่ พา
ของประชาชน บุคคลที่จะสร้างปัญหาในสถานการณ์วิกฤติคือนักฉวยโอกาสที่จะน�าเอาสถานการณ์
โรคระบาดมาแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ขณะที่นักการเมืองเมื่อท�างานในภาวะวิกฤติพวกเขาจะมิได้ท�า
งานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปเท่านั้น แต่นักการเมืองมักจะค�านึงถึงคะแนนเสียงหรือความนิยมจาก
ประชาชนเป็นส�าคัญด้วย ซีึง่ การค�านึงถึงคะแนนนิยมทางการเมืองมากเกินไปอาจน�าไปสูก่ ารตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาดได้
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ส�าหรับตัวละครผู้ร้ายนั้น ภาพยนตร์ได้แฝงความหมายไว้อย่างน่าสนใจ โดยผู้ร้ายที่เป็นเชื้อโรคจะ
ปรากฏตัวในภาพยนตร์เป็นสองรูปแบบ แบบแรกคือเชื้อโรคที่เรารู้จักดี ได้แก่เชื้ออหิวาตกโรค ในเรื่อง
Painted Veil เชื้อ HIV ในเรื่อง Beat The Drum และ เชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในเรื่อง The Flu
ส่วนแบบที่สองนั้นคือเชื้อโรคสมมติที่อ้างอิงจากเชื้อโรคที่มีอยู่จริง โดยปรากฏในเรื่อง 28 Days Later
ที่เชื้อโรคในภาพยนตร์แฝงความหมายถึงเชื้ออีโบล่าที่เคยระบาดในประเทศคองโก ดังที่ Boyle (2017)
ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กล่าวถึงเชื้อโรคระบาดในภาพยนตร์ไว้ว่า “มันไม่ได้มีพื้นฐานจากโรคเอดส์
แต่จะเหมือนกับอีโบลามากกว่า ลักษณะของเชื้อในภาพยนตร์จะมีพื้นฐานมาจากเชื้ออีโบลาผสมพิษ
สุนัขบ้า” ส่วนเรื่อง Contagion เชื้อโรค MEV-1 ในภาพยนตร์แฝงความหมายถึงเชื้อ Nipah Virus
ที่มีอยู่จริง ซีึ่งเว็บไซีต์ BBC.Com (2020) ได้เขียนถึงเรือ่ งนี้ไว้ว่า “ไวรัส MEV-1 แต่งขึ้นโดยเอาตามไวรัส
ที่มีอยู่จริงที่ชื่อ Nipah” ส่วน Centers for Disease Control and Prevention (2021) กล่าวถึงเชื้อโรคนี้ว่า
“Nipah Virus เป็นที่รู้จักกันในฐานะเป็นต้นเหตุของการเจ็บไข้ในสุกรและมนุษย์” ขณะที่เรื่อง Songbird
เชื้อโรคโควิด - 23 ในภาพยนตร์แฝงความหมายถึง เชื้อโควิด-19 โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นขณะเกิด
การระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก และผูส้ ร้างได้แรงบันดาลใจมาจากการระบาดของโรคโควิด-19จริงๆ
ส�าหรับตัวละครซีอมบี้ เป็นอีกหนึ่งตัวละครส�าคัญที่มีการสื่อความหมายแฝงไว้อย่างน่าสนใจ โดย
ซีอมบี้ปรากฏในภาพยนตร์สองเรื่องคือ 28 Days Later และ I Am A Hero ซีอมบี้ในภาพยนตร์ทั้งสอง
เรือ่ งนี้มีความหมายแฝงถึงผู้ติดเชือ้ โรคระบาดต่างๆ อาการดุร้ายของซีอมบี้สะท้อนความรุนแรงของเชือ้ โรค
ที่เปลี่ยนแปลงผู้รับเชื้ออย่างฉับพลัน ในวงวิชาการด้านภาพยนตร์วิเคราะห์กันว่าการผลิตภาพยนตร์ที่เกีย่ ว
ซีอมบี้มีนัยแฝงถึงการวิตกต่อภัยร้ายที่ท�าลายมนุษยชาติ ที่รวมถึงโรคระบาดด้วย ดังที่ แดเนียล เดรซีเนอร์
(2560:149) ได้กล่าวไว้ “ภาพยนตร์ซีอมบี้จะสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่มีสงคราม การถดถอยทางเศรษฐกิจ
โรคระบาด หรือความไม่เป็นสุขโดยทั่วไป” และสอดคล้องกับที่ อลงกรณ์ คล้ายสีแก้ว (2556:129)
ถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ของ แดนนี่ บอยล์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง 28 Days Later ไว้ว่า “มันบังเอิญ
สะท้อนสภาวะตึงเครียดบนโลก ความหวาดระแวงของโลก ความปลอดภัยและความอ่อนแอของเรา
หนึ่ ง ในเหตุ ผ ลที่ ห นั ง ประสบความส� า เร็ จ เพราะมั น สะท้ อ นอารมณ์ ต อนนั้ น ออกมา”
2.2 ความขัดแย้งในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโรคระบาดสะท้อนความขัดแย้งจริงทางสังคม ความขัดแย้ง
ในภาพยนตร์ประมวลได้เป็น3 กลุ่มใหญ่ คือความขัดแย้งระหว่างการควบคุมโรคกับประชาชน
ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับประเพณี
ความเชื่อ ซีึ่งความขัดแย้งทั้งสามประเด็นนี้สามารถเทียบเคียงกับสถานการณ์จริงของโรคระบาดโควิด
19 ที่ระบาดหนักทั่วโลกช่วงปี 2563-2564 ได้อย่างมีนัยส�าคัญ เพราะเหตุการณ์ในภาพยนตร์มีความ
สอดคล้องกับความขัดแย้งในหลายประเทศ จนท�าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ผลิตภาพยนตร์ได้มองเห็น
ประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว จากประสบการณ์หรือการค้นคว้าข้อมูล จนท�าให้สามารถคาดการณ์ได้วา่
เมือ่ เกิดการระบาดของโรคในสังคมใดๆ ก็จะมีปญ
ั หาข้างต้นตามมาอย่างแน่นอน เพราะความขัดแย้งดังกล่าว
เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ชื่นชอบการบังคับควบคุมให้ท�าสิ่งต่างๆ จนน�าไปสู่ความขัดแย้งกับ
มาตรการการควบคุมโรคกับประชาชน ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ก็เป็นผล
ส่วนหนึง่ ทีจ่ ะเกิดตามมาจากมาตรการต่างๆทีร่ ฐั เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบตั ิ โดยประชาชนบางกลุม่ จะออก
มาต่อต้าน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีร่ ฐั เองบางส่วนก็อาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กินเลยจน
ท�าให้เกิดการกระทบกระทัง่ กับประชาชนได้เช่นกัน ส่วนความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กบั ประเพณีความ
เชือ่ ของประชาชน มักเกิดขึน้ ในทุกสังคม หากมีการเปลีย่ นแปลงแนวประเพณี หรือรือ้ ถอนระบบความเชือ่ เดิม
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ย่อมท�าให้ประชาชนบางกลุ่มที่เคร่งครัดอาจไม่พึงพอใจหรือแสดงการคัดค้านต่อต้าน ดังนั้นบรรดา
ความขัดแย้งทั้งหลายที่แสดงออกในภาพยนตร์ แท้จริงคือสิ่งที่มนุษย์จะประสบพบเจอเมื่อเกิดการ
ระบาดของโรคแทบทุกครั้ง ดังนั้นหากผู้ชมหรือสังคมได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ หรือจากการวิเคราะห์
ภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วกับโรคระบาด ก็จะสามารถวางแผนรับมือหรือเตรียมการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆได้ลว่ งหน้า
2.3 ฉากในภาพยนตร์สื่อความหมายแฝงถึงพื้นที่การระบาดของโรคในสังคมจริงที่จะกินพื้นที่กว้าง
ขวางทัง้ ในเขตเมืองและชนบท โดยภาพยนตร์หลายเรือ่ งมักเล่าให้เห็นตัวละครหลบหนีจากเมืองไปสู่ชนบท
หวังจะหลุดพ้นจากภัยโรคระบาด แต่เมื่อไปยังพื้นที่ชนบทกลับพบว่าโรคระบาดได้แพร่ไปถึงทุกพื้นที่
แล้ว อันสะท้อนถึงความรุนแรงของโรคระบาดที่ยากแก่การควบคุม ขณะเดียวภาพยนตร์ที่น�ามาศึกษา
มักมีการน�าเสนอว่าพื้นที่ควบคุมโรคจะมีความวุ่นวายโกลาหล และเป็นพื้นที่น่ากลัวส�าหรับประชาชน
เพราะพื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยอันตรายจากเชื้อโรค จากนักฉวยโอกาส และจากการจัดการที่ขาด
ประสิทธิภาพ เมือ่ มีผตู้ ดิ เชือ้ จ�านวนมากมารวมตัวกันในบริเวณจ�ากัดจะท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูค้ น
ขณะเดียวกันรัฐอาจไม่สามารถดูแลพืน้ ที่ข้างต้นได้อย่างทัว่ ถึงจึงท�าให้ผู้ติดเชือ้ ต่างๆพยายามหลบหนี และ
สถานการณ์อาจขยายไปสูค่ วามรุนแรงต่างๆนานาได้ ดังปรากฏในภาพยนตร์เรือ่ ง The Flu และ Songbird
ส่วนมิติด้านเวลาในภาพยนตร์นั้น ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเน้นการเล่าเรื่องในยุคปัจจุบัน เพราะ
สามารถสร้างความรูส้ กึ ร่วมกับผูช้ มได้ดี ขณะทีบ่ างเรือ่ งเล่าเรือ่ งในอดีตทีแ่ พทย์ทสี่ ามารถใช้องค์ความรูด้ า้ น
ระบาดวิทยาและวิทยาศาสตร์ต่อสู้กับโรคระบาดอย่างได้ผล เช่นเรื่อง Painted Veil ส่วนเรื่อง Songbird
มีการเล่าเรือ่ งในยุคอนาคตอันใกล้ทสี่ อื่ ความหมายแฝงได้สอดคล้องกับสภาพจริงของสังคมยุคปัจจุบนั มาก เพราะ
ภาพยนตร์ฉายภาพสังคมในอนาคตปีค.ศ. 2024 ทีโ่ รคโควิดเกิดการกลายพันธุ์ มนุษย์จะด�าเนินชีวติ ท่ามกลาง
โรคระบาดโดยพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมาก โทรศัพท์มือถือสามารถใช้วัดอาการของโรคได้ ทุกบ้านจะมี
ตู้ฆ่าเชื้อโรคเป็นอุปกรณ์ประจ�ากันทุกบ้าน ผู้ที่มีเทคโนโลยีมากกว่าคนอื่นจะเป็นผู้ได้เปรียบบุคคลอื่น
ขณะเดียวกันภาพยนตร์ยังแฝงความหมายว่าห้วงเวลาในอนาคตมนุษย์จะจัดระเบียบสังคมด้วยภูมิคุ้มกัน
ผู้มีภูมิคุ้มจะสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและปลอดภัยกว่า ซีึ่งความหมายแฝงข้อนี้ได้ชี้ให้ผู้ชมตระหนักถึง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ที่ทุกประเทศต่างพยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประชาชนด้วยการระดมฉีดวัคซีีน วัคซีีนจึงเป็นของจ�าเป็นและหายากกระทั่งท�าให้เกิดการแย่งชิงกันทั้งใน
ระดับนานาชาติและระดับปัจเจกชน ดังปรากฏในข่าวรายวันของไทยและนานาชาติทถี่ กู เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
2.4 การจบเรื่องในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโรคระบาดมักสื่อความหมายแฝงถึงระยะเวลาในการต่อสูห้ รือ
เผชิญหน้ากับโรคระบาดทีจ่ ะกินยาวนานและยากจะจบลงในช่วงสัน้ ๆ ดังนัน้ ประชาชนจะต้องเรียนรูแ้ ละปรับตัว
ให้สามารถใช้ชีวิตในยามวิกฤติได้อย่างไม่ประมาท โดยภาพยนตร์ทุกเรื่องที่น�ามาศึกษาชี้ให้เห็นว่าเมื่อใด
ก็ตามทีม่ นุษย์เกิดความประมาท ไม่ปอ้ งกันโรค หรือหละหลวมในการด�าเนินชีวิตก็จะน�ามาซีึง่ ความสูญเสีย
นอกจากนีภ้ าพยนตร์ทกุ เรือ่ งยังสือ่ ความหมายแฝงว่า มนุษย์ไม่ควรหมดความหวังในการเผชิญกับโรคต่างๆ
เพราะมนุษย์ยงั มีอนาคตและความสุขทีร่ ออยูข่ า้ งหน้า ขอเพียงต้องอดทนและปรับตัวให้ได้ เหมือนเช่นทีภ่ าพ
ยนตร์หลายๆเรือ่ งได้จบเรือ่ งราวลงอย่างมีความสุขและมีความหวัง เพราะตัวละครต่างอดทนและไม่หมดหวัง
จากการศึกษาภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกับโรคระบาดพบว่าบรรดาองค์ประกอบต่างๆในการเล่าเรื่องที่
แสดงออกในภาพยนตร์ทงั้ หมด แท้จริงคือการสือ่ ความหมายโดยนัยถึงสิง่ ทีม่ นุษย์จะประสบพบเจอเมือ่ เกิดวิกฤติ
โรคระบาดแทบทุกครัง้ ไม่วา่ จะเป็นตัวละคร พืน้ ที่ เวลา ความขัดแย้ง หรือแม้แต่การยุตเิ รือ่ งราว ล้วนสามารถเกิดขึน้ ได้จริง
ดังนัน้ หากผูช้ มหรือสังคมได้เรียนรูจ้ ากสือ่ มวลชน หรือจากการศึกษาตีความในภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับโรคระบาด
ก็จะช่วยให้มนุษย์สามารถวางแผนรับมือหรือเตรียมการแก้ไขความเสียหายต่างๆจากโรคระบาดได้อย่างแน่นอน
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ข้อเสนิอแนิะสำาหรับัสังคมไทย
1 ภาครัฐสามารถน�าประเด็นปัญหาทีพ่ บในงานวิจยั ไปวางแผนป้องกันความขัดแย้งต่างๆในสังคม หรือ
น�าไปเป็นแนวทางเพิม่ ประสิทธิภาพในการรับมือกับโรคระบาดทีก่ า� ลังเกิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
2 หน่วยงานสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์สามารถน�าข้อค้นพบในงานวิจัยไปปรับใช้ในการ
ด�าเนินงานด้านการป้องกันโรคระบาดได้ โดยเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับมือกับโรคระบาดของนานาชาติ
3ภาคประชาชนสามารถน�าแนวทางที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
ระบาดหรือเพือ่ ลดความขัดแย้งในสังคมได้
ข้อเสนิอแนิะสำาหรับักัารวิจััยในิอนิาคต
1 ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการรับรูแ้ ละการตีความของผูช้ มทีม่ ตี อ่ การน�าเสนอของภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วกับ
โรคระบาดเพือ่ ให้ทราบว่าประชาชนสามารถอ่านความหมายแฝงจากผูผ้ ลิตภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวละครโทรทัศน์หรือซีีรีส์นานาชาติที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคระบาดของนานาชาติผ่านสื่อละครโทรทัศน์และซีีรีส์
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